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  حافظ األسد وحسني مبارك للرئيسين مشترك مؤتمر صحايف
  يف املفاوضات السورية مع  يحدد األسد فيه مدى التقدم

  بعد  ويحدد مبارك فيه املوقف املصري إسرائيل،
  إقرار معاهدة حظر انتشار األسلحة النووية

  ]مقتطفات[ *.1/6/1995دمشق، 
  
  

  [.......]  
  :رئيس األسد، وجاء فيهكان السؤال األول موجهاً إىل ال  
 ىل أي مدى وصلت يف إإىل أين وصلت عملية السالم على املسار السوري، وقد سمعنا أن هناك تقدماً و

احلد الذي يلبي املطالب السورية العادلة وما هي العقبات املتبقية، وهل تتوقعون أن يتم االتفاق قبل نهاية 
 العام احلايل؟

  ،صف السنة واملباحثات مستمرة، ومل يحدث تقدم كما ذكرت يف منذ ثالث سنوات ونكما تعرفون
والسالم كما تعرفون هو جمموعة عناصر أو جمموعة قطع إذا صحت . لقائي السابق مع اإلخوة املوجودين اآلن

هذه التسمية، وما يجري الكالم حوله هو قطعة من هذه القطع وهي الترتيبات األمنية، والترتيبات األمنية 
كانا يتناقشان . برعاية الراعي األميركييف واشنطن  يالسفير السوري والسفير اإلسرائيلما تعرفون يناقشها ك

املهم أنه جرى أخيراً التوصل إىل تفاهم حول بعض . خالل هذه الفترة وطال الوقت ومل يحققا ال الكثير وال القليل
الذي حصل حول بعض النقاط من شأنه أن  هذا التوافق. املفاهيم لدرجة أن هناك صياغة تقول تفاهم مفاهيمي

يكون دليالً مساعداً أو مؤشراً أو مرجعاً كما سماه بعض من حتدث حول املوضوع ليساعد يف التقدم إذا كان 
. خرى، وما حدث يعتبر خطوة على هذا الطريقألن التقدم اآلخر، التقدم التطبيقي يحتاج إىل جهود أُهناك تقدم، 

 .هذا هو الذي حدث
 

  :م وجه سؤال إىل الرئيس مبارك جاء فيهث  
  يف إطار البحث عن السالم وأمن املنطقة واستقرارها دعت مصر ألن تكون منطقة الشرق األوسط خالية

. فضت إسرائيل التوقيع على معاهدة حظر انتشار األسلحة النوويةرمن أسلحة الدمار الشامل، وكما هو معروف 
 األمن واالستقرار يف املنطقة؟كيف ترون رفض إسرائيل وأثره على 

  يف احلقيقة أنا أشكر الرئيس حافظ األسد، نحن التقينا اليوم وربما بعد فترة طويلة بالنظر لظروف
بضرورة أن تكون كثيرة، وكنا نتابع سوية موضوع االنتشار النووي، وكما تعلمون نحن نادينا أكثر من مرة 

من حيث ... ية، كيماوية ـ إلخجنووية، بيولو: سلحة الدمار الشاملمنطقة الشرق األوسط منطقة خالية من جميع أ
. األغلبية تسري على جميع املوقعين على املعاهدةإذا حصلت على . املعاهدة معروفةاالنضمام للمعاهدة، طبيعة 

اليوم أو  ما زلنا نتكلم مع اإلسرائيليين وال نطلب منهم. اية املطافـوقد حصلت على أغلبية، لكن ليس هذا هو نه
أو األسبوع املقبل أن تختفي جميع أسلحة الدمار الشامل، لكن يجب أن نتفاوض يف هذا املوضوع الذي غداً 

سيأخذ وقتاً طويالً كي نصل يف النهاية، إىل هذا املبدأ، سنأخذ وقتاً طويالً ومباحثات طويلة لكننا مل نوقف 
 .املوضوع بعد االتفاقية

  [.......]  
  

  :رئيس األسدوسئل ال  
  إن هناك حديثاً عن خطين اآلن، إسرائيل تتحدث عن انسحاب إىل اخلطوط الدولية يف اجلوالن وأنتم

وتتحدث إسرائيل أيضاً عن ضرورة رفع مستوى ] يونيو[تتحدثون عن انسحاب إىل خط الرابع من حزيران 
 ي من هاتين القضيتين؟ما هو املوقف السور. التفاوض خاصة بعد الوصول إىل الترتيبات األمنية

                                                 
 .2/6/1995، )بيروت" (السفير" *
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 طبعاً موقف سورية معروف . أوالً يف ما يتعلق بموضوع االنسحاب مل نصل إىل اتفاق حتى اآلن
وجميع من  1967العام  ]يونيو[سورية تتمسك بقوة وال يمكن أن تتنازل عن خط الرابع من حزيران . وواضح

يمكن أن تقبل بأقل من هذا أبداً، فهذا األمر يتعاملون مع قضية السالم لديهم هذه القناعة أي أن سورية ال 
 فمن. يجري على مستوى عال ا بالنسبة لألمر الثاين أنا أعتقد أن التفاوضحمسوم بالنسبة لنا على األقل، أمّ

ويذهب إىل الطرف اآلخر فيجتمع أيضاً مع قمة  الذي يفاوض؟ هناك وسيط أميركي يأتي إلينا فيجتمع معنا
فاملستوى عال لكن . من هذا املستوى وليس لديهم هم أيضاً أعلى من هذا املستوى ىينا أعلالطرف اآلخر، ليس لد

ن هذه جوالت جتري بين وقت وآخر ويف إن هذا ليس هو التفاوض وإالضمان أنا أعرف أنهم يمكن أن يقولوا 
روحاً حالياً كما كان وحسب ما أعلم هذا األمر ليس مط. أوقات متباعدة لكن هذا هو املناسب للمعطيات احلالية

 .مطروحاً يف فترات سابقة
وعلى كل حال، السالم هو السالم، سواء جاء عن طريق سفير أو عن طريق رئيس دولة، أو عن طريق وزير   
  .خارجية
  [.......]  

  
  :وسئل األسد  
 ن هناك هل هناك إمكانية للتنسيق والتعاون على املسارات الثالثة السوري والفلسطيني واألردين، أم أ

 صعوبات يف حتقيق ذلك؟
  ّبعد أن يتقدم اآلخرون، وال  نتقدم خطوة واحدة إالّ  أعتقد أن لديك اجلواب، نحن تعهدنا يف وقت سابق أال

 [....] .أريد أن أسمي أسماءهم، واآلخرون فهموا ذلك وأبلغوا ذلك، واألميركيون أيضاً أبلغوا ذلك
ونا وساروا؟ هم يعتبرون أنفسهم قد سبقوا، نحن ال نريد أن اآلخرون قد ترككان ولكن ماذا نفعل، إذا   

إذا أتيتني . ندفع أحداً ليرجع إىل الوراء، وال أحد منهم راغب يف أن يعود إىل مكانه، أظن أنهم ال يقولون لك هذا
على  جواب آخر، نحن مع إخواننا سواء سبقونا أو وقفوا عندنا، سيظل اإلخوان العرب بهذا اجلواب سيكون لديّ 

  .روابطهم
  [.......]  

 
  



 

 
 

  

وال  الفلسطينية، الدراسات لةجمل حمفوظة التوزيع وإعادة النشر حقوق جميع الفلسطينية، الدراسات جملة
 البــــريدي العنوان إىل الكتابة عبر وذلك رئيس حترير اجمللة من بإذن إال إلكترونياً  توزيعها أو نشرها يمكن

  majallat@palestine‐studies.org :التالــــــي
  :املصدر ذكر يرجى االستخدام وعند الفردي لالستخدام طبعها أو املقالة هذه حتميل يمكن
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